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Článek 1

Obecná ustanovení

1. Cílem vyhlášky je účelné a efektivní využití finančních prostředků stipendijního fondu na Fakultě 

ekonomicko-správní na základě stanovení stipendijních programů pro výplaty mimořádných stipendií. 

Mimořádná stipendia mají motivovat studenty zejména ke zvýšení zájmu o propagaci fakulty a šíření 

jejího dobrého jména; k aktivnímu zapojení studentů do akcí pořádaných fakultou, do různých soutěží 

a projektů v oblasti vědy a výzkumu. Je snahou podpořit nadané, aktivní a pracovité studenty.

2. Vyhláška upřesňuje informace, pokyny a pravidla v dokumentech, kterými se řídí proces udělování 

stipendií na Univerzitě Pardubice. Jde o zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách); Stipendijní řád Univerzity Pardubice; 

Dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty ekonomicko-správní na roky 2016 – 2020; Statut Fakulty 

ekonomicko-správní a Směrnici UPa č. 8/2014 – Pravidla a postupy pro přiznávání a výplatu stipendií 

na Univerzitě Pardubice.

Článek 2

Vyhlášené stipendijní programy

1. Šíření dobrého jména fakulty a univerzity

V uvedeném stipendijním programu budou podporovány zejména tyto aktivity: 

a) facebook FES - natáčení videí, tvorba příspěvků na téma studentský život, rozhovory;

b) facebook International Students at FEA - příspěvky v anglickém jazyce, podpora fakulty

v zahraničí;

c) Instagram – tvorba a správa sítě;

d) YouTube – tvorba příspěvků;

e) tvorba podkladů pro tiskoviny připravené očima studentů pro studenty;

f) studentští ambasadoři prezentují fakultu na svých mateřských středních školách;

g) organizování (spoluorganizování) návštěv fakulty pro uchazeče a absolventy - Den 

vysokoškoláka aneb Den na FESce; 

h) účast a prezentace fakulty na veletrzích a akcích o vzdělávání.

2. Internacionalizace fakulty

V uvedeném stipendijním programu budou podporovány zejména tyto aktivity: 

a) podpora „buddy“ systému pro studenty v programech vyučovaných v anglickém jazyce;

b) podpora studentů v programu Erasmus i v letních školách konaných v ČR a v zahraničí;

c) podpora studia v joint degree programech.

3. Spolupráce se středními školami

V uvedeném stipendijním programu budou podporovány zejména tyto aktivity: 

a) podpora studentů středních škol se studijním průměrem z posledního ročníku do 1,5 (do 

průměru se nezapočítává známka z chování) – jednorázová stipendia pro studenty 1. ročníků 

bakalářských studijních programů, studujících k 31. 10. daného akademického roku;

b) spolupráce a pomoc studentů fakulty při organizaci soutěží pro střední školy;

c) ocenění mimořádných mimo studijních výsledků1 ze střední školy – jednorázová stipendia pro 

studenty 1. ročníků bakalářských studijních programů, studujících k 31. 10. daného 

akademického roku

                                                          
1
   Upřesnění Příloha A. 
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4. Motivační program pro zlepšení studijních výsledků

V uvedeném stipendijním programu budou podporovány zejména tyto aktivity: 

a) snížení studijní neúspěšnosti u zkoušek formou doučování problémových předmětů2, kde 

úspěšní studenti3 doučují méně úspěšné4 studenty;

b) buddy systém pro studenty v českých studijních programech (studenti vyšších ročníků 

pomáhají studentům bakalářského studia v adaptaci na vysokoškolské studium);

c) cena děkana za závěrečné práce studentů (motivace studentů k řešení zajímavých témat 

v rámci závěrečných prací), kde bakalářská práce může být ohodnocena částkou 5 000 Kč, 

diplomová práce částkou 7 000 Kč a disertační práce částkou 13 000 Kč;

d) účasti na studentských vysokoškolských soutěžích (finanční odměna za dobré umístění).

5. Podpora spolupráce s praxí

V uvedeném stipendijním programu budou podporovány zejména tyto aktivity: 

a) stáže, exkurze, odborné praxe a odborné konference;

b) účasti na soutěžích a workshopech vyhlašovaných aplikační sférou (finanční odměna za dobré 

umístění).

6. Podpora studijních programů

V uvedeném stipendijním programu budou podporovány:

a) aktivity studentů, které souvisí s podporou výukového procesu v bakalářských a navazujících

magisterských studijních programech na fakultě;

b) aktivity studentů doktorských studijních programů, zejména stáže, exkurze, odborné praxe a 

workshopy.

Článek 3

Závěrečné ustanovení

1. Udělení stipendia je v kompetenci děkana fakulty a závisí na finančních možnostech fakulty. Děkan 

fakulty může rozhodnout i o jiných stipendiích, která v této vyhlášce nejsou vyjmenována, pokud 

povedou ke zvýšení kvality vzdělávacích činností a naplnění strategického záměru fakulty.

2. V jednotlivých stipendijních programech konzultace poskytuje, agendu vede a za její správnost 

odpovídá:

- pro program 1., pís. a) až e) referent/ka pro vnější vztahy (Oddělení pro vnější vztahy 

a rozvoj),

- pro program 2. studijní referent/ka pro zahraniční studenty (Oddělení pro vzdělávací činnost),

- pro programy 3, 4 a 5 referent/ka informačního a poradenského centra (Informační a 

poradenské centrum FES),

- pro program 6, písm. a) vedoucí ústavu, příp. jím pověřený pracovník na základě přehledu 

aktivit5 studenta, kde souhrn aktivit studenta nepřesahuje 20 hodin za měsíc,

- pro program 6, písm. b) referent/ka pro vnitřní záležitosti a rozvoj (Oddělení pro vnitřní 

záležitosti).

doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.

                                                          
2
  Skupina problémových předmětů je vymezena na začátku každého akademického roku. Informace jsou dostupné 

v Informačním a poradenském centru FES. 
3  Za úspěšného studenta je považován student bakalářského a magisterského studia, který úspěšně ukončil problémový 

předmět, který bude doučovat, s hodnocením A, B nebo C. Stipendium bude vyplaceno po úspěšném ukončení předmětu 
doučovaným studentem. Výše stipendia je maximálně 2 000 Kč na jednoho doučovaného studenta a jeden doučovaný 
předmět. Maximální výše stipendia je 20 000 Kč pro doučujícího studenta za akademický rok.

4
  Za méně neúspěšného studenta je považován student, který neukončil daný problémový předmět, ale z daného předmětu se 

účastnil alespoň 1. opravného termínu ukončení předmětu.
5
   Aktivita studenta probíhá od září do června daného akademického roku. Maximální výše stipendia je 20 000 Kč pro 

studenta za akademický rok (maximální výše stipendia je 2 000 Kč za měsíc). Návrh na mimořádné stipendium se podává 
maximálně dvakrát za semestr. Zapojení do programu nesmí narušovat vlastní studium studenta a jeho účast ve výuce.
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děkanka fakulty
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Příloha A

1. Za úspěšnou účast v krajském kole Matematické olympiády vyhlašované MŠMT ČR v kategorii A, B, 

C nebo P (viz Organizační řád soutěže) nebo úspěšnou účast v krajském kole Matematickej olympiády 

vyhlašované MŠVVŠ SR v kategorii A, B nebo C, a to v posledních 5 letech.

2. Za účast ve Středoškolské odborné činnosti či jiné odborné soutěži vyhlašované MŠMT ČR nebo 

Stredoškolskej odbornej činnosti či jiné odborné soutěži vyhlašované MŠVVŠ SR v posledních 5 

letech.

3. Za úspěšné absolvování státní jazykové zkoušky základní z cizího jazyka (B2), vykonané dle vyhlášky 

č. 33/2005 Sb., a to s hodnocením „prospěl s vyznamenáním“ nebo „prospěl velmi dobře“. Tato 

skutečnost bude doložena vysvědčením o státní jazykové zkoušce podle § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 

3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání.


		2019-05-20T11:18:20+0100




